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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2021–2022 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAI 

1. Prioritetas. Kompetencijų  tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo  turinį. 

Prioriteto kryptis: 

1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas. 

2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius 

mokinius, tobulinimas.  Prioriteto kryptis: 

2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos. 

3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir švietimo įstaigai           

kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptis: 

3.1. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas.  

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: Tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą. 

Uždaviniai: 

1 uždavinys. Atnaujinti mokytojų žinias apie mokinių pažangą skatinantį vertinimą. 

2 uždavinys. Dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 

III. PLANUOJAMOS VEIKLOS 

1. Metodiniai užsiėmimai, seminarai (būrelio narių), atviros pamokos ir kiti gerosios patirties 

renginiai  

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. Metodinio būrelio pasitarimas: 

- dėl metodinio būrelio 2020–

2021 m. m. veiklos ataskaitos; 

- dėl metodinio būrelio darbo 

planavimas 2021–2022 m. m. 

2021 m. rugsėjo 28 d. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

R. Uleckienė 

D.  Damijonaitytė 

 

2. Metodinio būrelio pasitarimas: 

- dėl technologijų olimpiados 

nuostatų, organizavimo tvarkos, 

vertinimo kriterijų; 

-dėl respublikinio konkurso 

„Sidabro vainikėlio“ nuostatų 

aptarimo;                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021 m. gruodis 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba arba 

nuotoliniu būdu Zoom 

platformoje. 

R. Uleckienė 

D.  Damijonaitytė 

 



- dėl gerosios patirties sklaidos, - 

darbo planavimas ruošiantis 

mokyklinio technologijų brandos 

egzaminui. 

3. Gerosios patirties renginys apie 

mokinių pažangą skatinantį 

vertinimą. 

Data ir vieta bus 

patikslinta 

R. Uleckienė 

D.  Damijonaitytė 

L. Jančiukienė 

 

4. Dalyvavimas konferencijose, 

seminaruose nuotoliniu būdu. 

2021–2022  m. m. Metodinio būrelio 

nariai 

 

5. Metodinė išvyka į Radviliškį, 

Šeduvos gimnaziją. 

2021-2022  m.m. R. Uleckienė 

D.  Damijonaitytė 

 

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

 1. Rajoninė technologijų 

olimpiada. 

 

2022 m. kovo 28 d. Prienų 

„Žiburio“  gimnazija arba 

vyks nuotoliniu būdu 

R. Uleckienė 

D.  Damijonaitytė 
 

2. Lietuvos mokinių 

technologijų olimpiada. 

2022 m. gegužės 12–13 d. 
Zarasų profesinė mokykla, 

arba vyks nuotoliniu būdu 

D.  Damijonaitytė  

3. Kūrybinių darbų konkursas 

„Mano mokyklos 

kalendorius“. 

2022 m. kovo 25 d. Prienų 

„Ąžuolo“ progimnazija 

 

D. Dragūnienė 

D. Damijonaitytė 
 

4. Mokinių lietuvių liaudies 

kūrybos konkursas „Sidabro 

vainikėlis“. Atranką į 

regioninį konkursą vykdoma 

technologijų olimpiados 

metu. 

2022 m. kovo-balandžio 

mėn.  

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

R. Uleckienė 

D. Damijonaitytė 
 

5. Mokinių kūrybinių darbų 

konkursas „Žiemos 

improvizacijos. Žiemos 

portretas“. 

2022 m. balandžio 22 d. 

Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla 

A. Deltuvienė 

D. Damijonaitytė 
 

 

PASTABA. Rajono technologijų metodinio būrelio veiklos planas gali būti koreguojamas 

atsižvelgiant į aplinkybes. 

 

 

_______________________________ 


